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María Carmen Bel Mulet. Candidata d’URAPAC-UPA per Tarragona

“Fa falta més promoció del consum de
fruita, dins d’una alimentació saludable”

C

armen Bel Mulet, 32 anys, és candidata d’URAPAC-UPA per Tarragona a les eleccions a Cambres
Agràries. Carmen és propietària d’una explotació de cítrics a Alcanar, al Montsià, i
pensa que és important que les diferents
administracions promocionin més el consum de fruita, destacant la seva importància per a una alimentació saludable.

En quin sector agrari desenvolupa la
seva activitat professional? Com és la
seva explotació?
Tinc una explotació de 42 hectàrees dedicada a taronges i mandarines. És una
explotació modernitzada, tota ella mecanitzada i faig producció integrada. Així
mateix, nosaltres mateixos recollim les taronges i les mandarines, una cosa que no
és molt freqüent, perquè generalment es
ven la fruita quan està encara en l’arbre a
un intermediari per a la seva recollida, però en el nostre cas les recollim nosaltres i
les venem ja recol·lectades. Per tant, a l’explotació realitzem tots els processos de
recol·lecció i de recollida, i l’únic pas que
no duem a terme és el de la venda del producte al consumidor.
Quina és la situació del sector en el
qual treballa?
M’agrada ser optimista però no és fàcil.
Espero cobrir costos aquesta campanya,
però els beneficis seràn mínims. Hi ha una
cosa que no entenc: per una banda, quan
tu estàs conreant i a l’hora de la recollida, t’exigeixen que la fruita estigui perfecta, que tingui un calibre, un color, etc.
adequats, i per altra banda, em xoca que
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quan vaig al mercat veig les mandarines i
les taronges molt cares i el seu aspecte és
deplorable, similars a les quals jo aparto
en la meva explotació per a suc perquè
no serveixen per a la seva venda. A més,
cal no oblidar que a mi només em paguen el producte perfecte. D’altra banda es
troba el tema de les ajudes. Jo sóc jove,
tinc estudis, i encara així quan sol·licito
qualsevol tipus de subvenció, m‘ho posen molt complicat. Finalment, està el tema dels intermediaris, que són els grans
beneficiats del nostre treball, i són els que
es porten els guanys en el sector agrari, i
l’única solució és que sigui el propi productor el que pugui posar el producte al
mercat.
Quines mesures o reformes considera necessàries per millorar la situació
del sector?
En primer lloc, un preu d’origen mínim
per sota del qual no poguessin pagar-se
els nostres productes. Així mateix, també
caldria fomentar campanyes que dones-

sin a conèixer la qualitat dels nostres productes enfront dels quals provenen de tercers països, així com un altre tipus de campanyes que promoguessin el consum de
fruita entre la població, destacant la seva
importància per a una vida saludable.
Per què considera que URAPAC-UPA
és la millor organització per defensar
els interessos dels agricultors i ramaders de Catalunya?
Principalment perquè defensa els interessos dels petits agricultors i ramaders, que
al final som els que necessitem un major
suport dins del sector agrari.
Com veu el paper que exerceixen els
joves i la dona en el mitjà rural en l’actualitat?
Quant als joves, no és fàcil aconseguir que
interessin per l’agricultura, perquè és un
treball molt esclau i no està recompensat
econòmicament. I en relació amb a la dona rural, hem de treballar per acabar amb
les actituds masclistes en el sector agrari.

